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Tarihi: 13.12.2021 
 

YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN 
NET ÜCRETLERİNİN BRÜTLEŞTİRME ESAS-
LARI 

YURT DIŞINA ÇALIŞTIRILMAK İÇİN 
GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN NET ÜCRETLERİ 
BRÜTLEŞTİRİLİRKEN GİTTİKLERİ ÜLKEYLE 
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ 
OLUP OLMADIĞINA BAKILACAĞI 

SOSYAL GÜVELİK SÖZLEŞMESİ İMZALAN-
MAMIŞ ÜLKELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN 
ÜCRETLERİ BRÜTLEŞTİRİLİRKEN SGK PAYI 
OLARAK SADECE %5 GENEL SAĞLIK PRİMİ 
EKLENECEĞİ 

 
ÖZETİ: 5510 sayılı Kanun'un 5/g. maddesinde 5754 
sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle; “Ülkemiz ile 
sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş 
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4. maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır 
ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel 
sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların 
uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri 
halinde, 50. maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de 
yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) 
bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında 
isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu 
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kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden 
yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi 
alınmaz.” hükmü getirilmiştir. Ülkemiz ile uluslararası 
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş 
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe 
bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan Türkiye’de 
ikamet şartı aranmamaktadır. 5754 sayılı Kanun'la 
yapılan değişiklikle, 5510 sayılı Kanun'un 5. 
maddesinin (g) bendi gereğince 2008 yılı Ekim ayı 
başından itibaren Ülkemiz ile uluslararası sosyal 
güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen 
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak 
üzere götürülen Türk işçileri hakkında kısa vadeli 
sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri 
uygulanacaktır. 
Mahkemece bu hususlar gözetilmeden davacı işçinin 
yurt içinde çalışan işçiler gibi brüt ücretinin tespit 
edilmesi hatalı olmuştur. O halde, Mahkemece 
davacının Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik 
sözleşmesi bulunmayan bir ülkede çalıştığı dikkate 
alınarak ücreti brütleştirilirken yalnızca dosya 
kapsamından tespit edilen net ücretine 5510 sayılı 
Kanunun 5-g maddesi gereğince % 5 genel sağlık 
primi eklenmek sureti ile sonuca gidilmesi 
gerekmektedir. 

 
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 

incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu 
anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Y A R G I T A Y K A R A R I 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili; davacının 29/09/2003-15/02/2013 döneminde davalıya bağlı 

olarak Rusya' da inşaat sektöründe Rönesans Construction isimli işyerinde idari 
işler kısım müdürü olarak S. Petersburg, Rostov Na Dono, Krasnodar, Ninji 
Novgorod ve Moskove şehirlerinde çalıştığını, son aylık net ücretinin 3.150,00 
USD olduğunu, iş sözleşmesine haklı bir sebep olmaksızın son verildiğini ve 
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ödenmeyen işçilik alacakları bulunduğunu ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile 
bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davacının davalı şirkette çalışmasının bulunmadığını, kaldı ki 

dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını ve ödenmeyen bir alacak da 
bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: 
İlk Derece Mahkemesince, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, 

davacı işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde ve bildirim öneline 
uyulmaksızınfeshedildiği ödenmeyen işçilik alacakları bulunduğu gerekçesiyle 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  

İstinaf Başvurusu: 
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, taraf vekillerince istinaf 

başvurusunda bulunulmuştur. 
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: 
Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas 

yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine 
karar verilmiştir. 

Temyiz Başvurusu: 
Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı taraf vekillerince temyiz 

başvurusunda bulunulmuştur. 
Gerekçe: 
1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, 

uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin 
nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat 
kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı vekilinin tüm 
davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.  

2-Davacının bilinen net ücretinden bilinmeyen brüt ücreti hesaplanırken 
eklenecek kesintilerin ne olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 

5510 sayılı Kanun'un 5/g. maddesinde 5754 sayılı Kanun'la yapılan 
değişiklikle; “Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen 
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4. 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar 
hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu 
sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50. 
maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı 
fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta 
hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden 
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yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.” hükmü getirilmiştir. 
Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş 
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk 
işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan Türkiye’de ikamet şartı 
aranmamaktadır. 5754 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, 5510 sayılı Kanun'un 5. 
maddesinin (g) bendi gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Ülkemiz ile 
uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen 
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 
hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri 
uygulanacaktır. 

Mahkemece bu hususlar gözetilmeden davacı işçinin yurt içinde çalışan 
işçiler gibi brüt ücretinin tespit edilmesi hatalı olmuştur. O halde, Mahkemece 
davacının Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan bir 
ülkede çalıştığı dikkate alınarak ücreti brütleştirilirken yalnızca dosya kapsamından 
tespit edilen net ücretine 5510 sayılı Kanunun 5-g maddesi gereğince % 5 genel 
sağlık primi eklenmek sureti ile sonuca gidilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ:  
Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun 

esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN 
KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebepten 
dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma 
kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 
peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgililer e iadesine, 13.12.2021 
tarihinde oybirliği ile karar verildi.  


